02/12/2018 –07/12/2018
Kouder wordt het, daar kan je van op aan. Maar een hartverwarmend soepje vol heerlijke vitaminen
verslaat ijzel, sneeuw en regen. Laat het buiten maar waaien en stormen, de soep staat heerlijk
dampend klaar.
www.soeper.be/blog

Bij uw soep kan u ook het brood van de week van BroodNodig bestellen. Voor meer info kan u terecht
op onze website - www.soeper.be/blog/

DINSDAG 04/12

3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood

> Kerrie pastinaaksoep

Ideaal op kille winterdagen! Deze soep warmt je lijf en leden helemaal op en tovert vervolgens een
glimlach op je gezicht. Daar zijn we nu eens zeker van. Met gehakte rode paprika als garnering krijgt
het oog ook wat!

> Tomatensoep - VEGGIE
Beestig lekker, grapje..
.

Vanaf nu elke dinsdag (17u en 19u) aan de Concept Store van BroodNodig in

Hofstade aan de kerk. Meer info op onze webstek.

WOENSDAG 05/12

> Vergeet-mij-nooit soep - VEGGIE

Speciaal voor de vergeetachtigen onder u, voegt SOEPER uitbundig rozemarijn toe aan de betere
broccoli. Als u weet dat van rozemarijn gezegd wordt dat het uw geheugen stimuleert en onderhoudt,
dan begrijpt u meteen ook de naam van deze soep.

> Orange Crush
Symfonie in oranjetinten met de heilige drievuldige k's: kokosmelk, koriander en knoflook. Met wortelen,
dat spreekt en met een vleugje curry. Zacht en zalig. Zonnig ook.

02/12/2018 –07/12/2018
3,30 € / portie (500 ml)*
0,50 € voor portie brood
3,00 € voor volledig brood
DONDERDAG 06/12

> Wortel-appel soep - VEGGIE

Combineer twee (h)eerlijke producten en je krijgt iets overheerlijks, toch? Verleidelijke appels uit de
tuinen van Eva, weelderige wortelen uit de aarde. Vandaag waant u zich even in het Aards Paradijs.

> Minestrone -VEGGIE
Erg handig, zo'n soep waarvan er niet echt één recept bestaat, maar honderdduizenden. Want elke
Italiaan vindt vanzelfsprekend die van La Mama de beste. En waag het vooral niet dat tegen te
spreken. Ook leerrijk voor taalkundigen: in het Italiaans heb je niet enkel verkleinwoorden, maar ook
vergrootwoorden. Minestra betekent soep; Minestrone betekent grote soep. En dat moet je deze keer
figuurlijk invullen: met deze soep als start kan de maaltijd erachter niet anders dan licht zijn..

VRIJDAG 07/12

> Mechelse witloofsoep

Withlove from SOEPER. Vers in Mechelse bodem geteelde witloof. Karakter- én smaakvol in een
romige variant. Met onze allereigenste, allerfijnste kruidenmix op smaak gebracht. Een hartelijk
soepje als u het ons vraagt.

> Linzensoep met limoen - veggie
Heerlijk van smaak en uitermate voedzaam (linzen bevatten veel eiwitten, vitamines A en B, ijzer en
calcium). Alleen over de kleuren mag u twisten.
*al onze prijzen zijn inclusief 6% btw

